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Nieuwe klanten werven in de buurt van 
nieuwe autodeelstandplaatsen

Nieuwe autodeelstandplaatsen worden vaak op-
gestart bij wijze van investering. Op het moment 
dat een nieuwe standplaats in gebruik wordt ge-
nomen, zijn er doorgaans nog niet genoeg parti-
culiere of professionele klanten om de voertuigen 
ten volle te benutten. Het is dus aangewezen dat 
de autodeeloperator publiciteitsinspanningen le-
vert in de onmiddellijke omgeving van de nieuwe 
autodeelstandplaats. Verschillende onderwerpen 
kunnen daarbij benadrukt worden: de wandelaf-

stand tot de nieuwe standplaats, de schaarste aan 
parkeerruimte in de buurt of de hoge kost van be-
schikbare parkeerplaatsen die te huur staan. Tij-
delijke voordelige instappromo’s kunnen ook een 
beslissende rol spelen in het – snel – aantrekken 
van nieuwe klanten.

Peilen naar het draagvlak in nog niet be-
diende buurten en gebieden

Minder verstedelijkte gebieden hebben vaak een 
relatief lager aantal autodeelklanten. Aangezien er 
geen rendabele autostaanplaatsen kunnen worden 

aangelegd in buurten die 
nog in opbouw zijn, moe-
ten bestaande klanten 
soms een behoorlijke af-
stand afleggen om tot bij 
de dichtstbijzijnde stand-
plaats te geraken.
Hoe kunnen we in die 
omstandigheden een 
cliënteel uitbouwen die 
groot genoeg is om een 
eventuele nieuwe stand-
plaats zo snel mogelijk 
op volle capaciteit te 
laten draaien?
Autodeelaanbieders kun-
nen voor zichzelf uitma-
ken hoeveel klanten ze 
minimaal moeten heb-
ben voor een mogelijke 
nieuwe standplaats en 
kunnen vervolgens een 
mededeling richten tot 
hun klanten, met daarin 
een overzicht van de be-

Autodeelaanbieders hebben door meestal geen groot budget voor marketing. Ze moeten hun be-
perkte middelen dus zo efficiënt mogelijk inzetten om hun doelgroep te bereiken. Dure reclame-
campagnes zoals betaalde advertenties in de geschreven pers kunnen dan wel een groot publiek 
bereiken, maar vallen tussen de andere advertenties niet genoeg op om het beoogde publiek te 
bereiken. 
In deze fiche presenteren we een aantal voorbeelden van gerichte, budgetvriendelijke doel-
groepspecifieke marketing strategieën voor autodelen.

Fig. 1: Promotieflyer voor een nieuwe autodeelstandplaats in Aken (Bron: Cambio aken, StadtteilAuto Car Sharing 
GmbH)
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staande klanten en vragende partijen in de omge-
ving. Dit zou voor bestaande klanten een stimu-
lans kunnen vormen om nieuwe klanten te werven 
in hun buurt. Een dergelijke actie kan ook weer 
gesteund worden d.m.v. tijdelijke promostunts. 
Dergelijke vormen van gerichte lokale werving 
werden toegepast door de Duitse autodeelaan-
bieders teilAuto Tübingen, Kay-Bee CarSharing en 
Würzburg.

Tevreden klanten en veelgebruikers werven 
nieuwe klanten

“De eerste klant trek je aan met je publiciteit, de 
rest met je dienstverlening.” Deze regel uit de 
marketing gaat zeker op voor autodelen. Als je 

bij autodeelaanbieders een bevraging doet naar 
hoe zij aan nieuwe klanten geraakten en hoe deze 
werden benaderd, dan komt mond-aan-mond re-
clame steevast als eerste antwoord uit de bus. Dit 
impliceert twee dingen: bestaande klanten moe-
ten tevreden gehouden worden over het product 
en de diensten van de leverancier, en ze moeten 
voldoende geïnformeerd en geïnteresseerd zijn 
om het onderwerp ter sprake te brengen in hun 
directe omgeving. 
Daartoe kunnen autodeelaanbieders terugval-
len op meer dan enkel de basisbestanddelen van 
een goeddraaiende zaak, nl. een hoogwaardige 
dienstverlening en klantvriendelijkheid. Ze kunnen 
namelijk de mond-aan-mond reclame stimuleren 
met twee maatregelen: eerst en vooral, kunnen ze 
klanten op de hoogte houden van nieuwe ontwik-
kelingen via een klantennieuwsbrief op papier of 
per e-mail. Ten tweede, kan er een beloningssy-
steem worden opgezet voor wie nieuwe klanten 
aanbrengt. Elke nieuw aangeworven klant kan de 
klant die deze binnenrijfde “rijkrediet” opleveren.           

Informatiepakketten voor nieuwe buurtbe-
woners

Veranderingen in woonomstandigheden vormen 
een uitgelezen kans om nieuwe gewoonten te ont-
wikkelen, en een verhuis naar een nieuwe stad of 
een vreemde omgeving kan een gezin de stimu-
lans bieden om nieuwe mobiliteitsregelingen te 
treffen. Dagelijkse verplaatsingen moeten op-
nieuw uitgetekend worden, wat mensen meteen 
de kans biedt om nieuwe vervoerswijzen uit te 
proberen. 
Sommige stadsbesturen bieden hun nieuwe in-
woners informatiepakketten waarin – naast heel 
wat wetenswaardigheden over leven in de nieuwe 
stad – een overzicht van de prijzen en dienstrege-
ling van de openbare vervoersmaatschappij(en). 
Dit is een uitgelezen kans om op een selectieve 
manier ook informatie te verspreiden over autode-
len. Aangezien de adressen van nieuwe inwoners 
omwille van privacy-overwegingen niet zomaar 
kunnen worden doorgespeeld aan autodeelaanbie-
ders, is samenwerking met het plaatselijk bestuur 
absoluut noodzakelijk om een dergelijke campag-
ne te voeren. 

Fig. 2: Poster die een nieuwe autodeelstandplaats promoot in de stad 
Sabadell (Bron: Avancar Carsharing)
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Autodelen in verband brengen met het 
openbare leven in de stad of van de buurt

Autodelen wordt in veel steden en streken gezien 
als een nieuwe en innovatieve mobiliteitsdienst. 

Een autodeelaanbieder met 
een uitgebreid netwerk in 
het openbare leven van 
de stad of het betreffende 
stadsdeel kan dit imago 
nog versterken. Een derge-
lijk netwerk kan er ook voor 
zorgen dat concrete infor-
matie rond het gemak van 
autodelen de weg vindt naar 
een ruimer publiek. Een aan-
tal noemenswaardige voor-
beelden:
• Een autodee-

linformatie-
standje op een 
buurtfeest of 
een stadsfeest

• Een plaatse-
lijke festivi-
teit met een 
thematisch 
aanknopings-
punt voor een 

 autodeelpubliciteitscampagne: Stadtmobil 
Rhein-Main pakte op het Frankfürt Grüne Sosse 
Festival (Grüne Sosse bete-
kent letterlijk “groene saus” 
– en is een traditioneel 
lentegerecht) uit met een 
speciale promotie op zijn 
diensten

• Een initiatief inzake auto-
delen tijdens de Europese 
Mobiliteitsweek

Fig. 3: Voorpa-
gina van het 
verwelkompakket 
van de stad Mun-
chen; met daarin 
een uitneem-
bare bijlage over 
autodelen (Bron: 
Müncher Ver-
kehrsgesellschaft 
mbH (MVG), 
staatshoofdstad, 
Kreisverwaltungs-
referat)

Fig. 5: Logo van de Europese Mo-
biliteitsweek 2009 (Bron: Europese 
Commissie, Directoraat voor het 
Algemeen Leefmilieu)

Fig. 4: promostunt autodelen 
op het Grüne Sosse Festival in 
Frankfurt (Bron: Buero Anton 
Le Goff, Maja Wolff)

Fig. 6: autodeelcampagne van 
de vervoersmaatschappijen te 
Helsinki. Motto: slimme men-
sen gebruiken het openbaar 
vervoer – vrijwel altijd (Bron: 
City Car Club)



4 Juni 2009  www.momo-cs.eu

Autodelen fact sheet nr. 8Voorbeelden van budget-
vriendelijke doelgerichte marketing

IEE disclaimer:

De enige verantwoordelijkheid over de inhoud van deze factsheet ligt bij de 
auteurs. Het weerspiegelt niet noodzakelijk de opinie van de Europese gemeen-
schap. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van 
enige inhoudelijke informatie.

Gesponsord door:

Meer informatie:

Over het verwelkompakket voor nieuwe inwoners van de Stad München: Münchner Verkehrsgesellschaft 
mbH (bond van openbare vervoersmaatschappijen in München), staatshoofdstad München, Voorstelling 
van het lokaal bestuur: Geschied mobil in Munich. Munich 2009 (in het Duits)
Over de Europese Mobiliteitsweek: http://www.mobilityweek-europe.org/ (in het Engels)
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Griekenland
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Ierland

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italië

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Spanje

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


